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 เนื้อหาสาระโครงงานประกอบด้วย 
  ขั้นตอนการท าโครงงานคอมพวิเตอร์ 

1. เลือกหวัขอ้โครงงานที่สนใจ 
2. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และแหล่งขอ้มูล 
3. จดัท าเคา้โครงของโครงงาน เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาเอกสารอา้งอิงต่างๆ และเลือกเร่ืองที่จะท า

โครงงานคอมพวิเตอร์ รวมทั้งวางแผนการท าโครงงานทุกขั้นตอน โคยปรึกษากบัอาจารยท์ี่
ปรึกษาหรือผูท้รงคุณวุฒิแลว้ จึงเขียนเคา้โครงของโครงงานเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดและ
แนวทาง ตลอดจนขอ้ตกลงต่างๆ ในการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผูเ้รียน อาจารย ์
และผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากจะตอ้งใช้หลกัการทางวิชาการแล้ว ยงัจ  าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงและ
เงือนไขต่างๆ ดว้ย เช่น การขออนุญาตใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์ การจดัหาลิขสิทธ์ิของ
ซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือและตวัแปลภาษาโปรแกรม เป็นตน้ เพือ่ช่วยให้การท าโครงงานด าเนิน
ไปอยา่งราบร่ืน 

4. การลงมือท าโครงงาน 
5. การเขียนรายงาน 
6. การน าเสนอและแสดงโครงงาน 

ตัวอย่าง เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย)  ภูมิศาสตร์ และระบบจดัการร้านอาหาร 

            (ภาษาอังกฤษ)  Restaurant with Landscape 

 ช่ือผู้ท าโครงงาน  1. นายวรายทุธ      อินทนนท ์          2.นายกฤตศิลป์      อ่อนศิริ 

ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา   นางวรายภุสัร์  ปานอ าพนัธ ์

ระยะเวลาด าเนินงาน 4 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน 

1. แนวคดิ ที่มา และความส าคญั 

             การประกอบธุรกิจเป็นการหารายไดเ้ล้ียงชีพอยา่งหน่ึง ในบรรดาประเภทของธุรกิจทั้งหลายนั้น 
ธุรกิจร้านอาหารเห็นจะมีความโดดเด่นพิเศษกว่าธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของ
อาหาร จึงท าใหธุ้รกิจประเภทน้ีมีการแข่งขนัที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัในดา้นรสชาติ การบริการ
ที่ประทบัใจ บรรยากาศ ความสะดวก  รวดเร็วในการบริการ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจร้ายอาหารทั้งส้ิน ยิง่เราก าลงัอยูใ่นยคุที่เทคโนโลยเีจริญกา้วหน้า ยคุแห่งขอ้มูลข่าวสาร หากเราน า
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เทคโนโลยทีี่ถูกพฒันาขึ้นบางตวั มาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบักิจการร้านอาหารของเรา ก็จะท าให้การจดัการ
ในธุรกิจร้านอาหารของเราดีขึ้น ซ่ึงโปรแกรมน้ี ผูป้ระกอบการ สามารถน าเขา้ภาพที่ออกแบบรูปของ
สถานที่ร้านอาหารมาใชใ้น Programได ้รวมทั้งสามารถ เพิ่ม, ลด, แก้ไข ต  าแหน่ง สี ขนาด จ านวนคน 
รูปร่าง ของโต๊ะในร้านอาหาร ทราบเมนูที่ลูกคา้สั่งและเสิร์ฟไดถู้กตอ้ง ทนัตามความตอ้งการ ทั้งยงัมี
ระบบการจดัการรายได ้เช่น สามารถตรวจสอบยอดเงินที่ตอ้งช าระของลูกคา้แต่ละโต๊ะไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และยงัมีตารางขอ้มูลรายไดข้องยอดเงินในแต่ละวนั และรายช่ืออาหาร ซ่ึงจะท าให้          การรวมยอด 
ขายในแต่ละวนัง่ายขึ้น มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการรวมยอดขายในแต่ละวนั 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่น าเทคโนโลยมีาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  
2. เพือ่ใหก้ารจดัการในร้านอาหารดีขึ้น  
3. เพือ่สะดวกในการจดัเก็บขอ้มูล  
4. เพือ่ตอ้งการพฒันาโปรแกรมที่ใชป้ระโยชน์ไดใ้นร้านอาหารอยา่งมีคุณภาพ 

3. หลักการและทฤษฎ ี

ภูมิศาสตร์ และระบบจดัการร้านอาหาร” น้ีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นโปรแกรม ซ่ึงสามารถพฒันา
โดยใชโ้ปรแกรม Delphi 7.0 เป็นหลกัที่มีการประยกุตเ์อาการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Pascal ที่น ามา
สร้างเป็นระบบจดัการร้านอาหารที่มีคุณสมบติัในการช่วยงานในภตัตาคารอาหารได ้เช่น การวางโตะ๊
อาหารในหนา้ต่างดา้นซา้ยของโปรแกรมที่เก่ียวกบัสถานที่ร้านอาหาร และแสดงสถานะของโตะ๊ รวมทั้ง
สรุปยอดเงิน จ านวนโตะ๊ในแต่ละวนัทางหนา้ต่างดา้นซา้ย ทั้งยงัมีปุ่ มเช่ือมโยงไปยงั Form อีก Form  ที่มี
ตารางบญัชีของทั้งในแต่ละวนั และแต่ละเดือนไดอี้กดว้ย 

4. วิธีด าเนินงาน 

เทคโนโลยทีี่ใช ้โปรแกรมน้ีจะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
   - Input ซ่ึงรับค่ามาจาก mouse และ keyboard แลว้น ามาประมวลผลส่งต่อไปยงัตวัโปรแกรม  
   - Output แสดงผลออกมาทาหนา้จอ monitor 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพัฒนา  
     - Delphi 7.0        - Photoshop CS        - Joomla 1.5.25 

รายละเอียดของโปรแกรมทีพ่ัฒนา                “ภูมิศาสตร์ และระบบจดัการร้านอาหาร (Restaurant with 
Landscape)” จดัเป็นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมเพือ่การประยกุตใ์ชง้าน ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ขา้ง โดยขา้งซา้ยที่มีขนาดใหญ่กวา่จะเป็น ภูมิศาสตร์ของร้านอาหารที่จะวาดดว้ยโปรแกรม
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อะไรกไ็ดแ้ลว้จะมีปุ่ มให ้Add ภาพลงไปได ้ หรือจะถ่ายรูปจริง จากดา้นบนที่สูง แลว้ตกแต่ง แลว้
น า Add เขา้มา โดยจะสร้าง Component ที่สามารถลากโตะ๊ มาวางบนหนา้จอได ้ทั้งยงัเม่ือคลิกเขา้ไปแลว้
ก็สามารถเขา้ไปเปล่ียนแปลงเบอร์โตะ๊ ขนาดโตะ๊(ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ตรงตามความจริงก็ได ้ เพราะรูปที่
น ามาใส่อาจจะไม่พอดีกบัจ านวนโตะ๊ถา้ใส่ขนาดตามความจริง) สีโตะ๊ รูปร่างโตะ๊(กลม กบั ส่ีเหล่ียม) 
จ  านวนคนนัง่ ฯลฯ ส่วนดา้นซา้ยที่มีขนาดเล็กกวา่เป็นหนา้ต่างที่แสดงผลสถานะของโตะ๊ที่ก  าลงั
รับประทานอาหาร หรือก าลงัรอเงินทอน เป็นตน้ ทั้งยงัมีรวมยอดขาย รวมโตะ๊ ของวนัน้ีอีก
ดว้ย Input/Output specification Input: การรับค่าจาก Mouse และ Keyboard ที่คลิกลงไปในส่วนต่างๆ 
ของโปรแกรม ที่น าไปประมวลผล ต่างๆ ภายในโปรแกรม Output: การแสดงผลออกทาง
หนา้จอ monitor 
5. แผนปฏิบัติงาน 

ล าดบัท่ี กจิกรรม เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ศึกษาระบบในร้านอาหาร                                 

2 ออกแบบรายละเอียดของโปรแกรม                                 

3 ศึกษาการเขียนโปรแกรมดว้ยDelphi                                 

4 ออกแบบโครงสร้างของซอฟตแ์วร์                                 

5 พฒันาซอฟตแ์วร์                                 

6 ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม                                 

7 ท ารายงาน และคู่มือการใชโ้ปรแกรม                                 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
„ ซอฟตแ์วร์โปรแกรมประยกุตร์ะบบจดัการร้านอาหาร  
„ ความสามารถในการพฒันาโปรแกรมดว้ยซอฟตแ์วร์ Delphi 

7. เอกสารอ้างอิง 

o หนงัสือ เร่ิมตน้อยา่งมืออาชีพดว้ย Delphi 7 ฉบบัสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่งรววีร จาก Dev 
Book 

o หนงัสือ การเขียนโปรแกรมภาษา Delphi จาก สยามคอมพวิเตอร์ 

o หนงัสือ เร่ิมตน้อยา่งมืออาชีพดว้ย Delphi 5 ฉบบัสมบูรณ์  โดย  สจัจะ จรัสรุ่งรววีร จาก Inf 

.................................................................................................  
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ใบงาน 

เร่ือง   น าเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ช่ือ-สกุล...............................................................................เลขที่..............ชั้น.................. 

1. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมน าเสนอขอ้เสนอโครงงานคอมพวิเตอร์ ตามเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
             1.1 ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้เสนอโครงการ ขอ้เสนอโครงงานมีรูปแบบและหวัขอ้ครบถว้น 
สามารถส่ือสารใหผู้อ่้านเขา้ใจได ้ใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง มีภาพ ตาราง หรือ ตวัอยา่งประกอบท าใหส่ื้อได้
ชดัเจน  
             1.2 ดา้นความยากง่ายในการพฒันา เทคนิคที่ใชมี้ความซบัซอ้น หรือ ขั้นสูง เทคโนโลยใีหม่และ
มีประสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพฒันาหรือการวจิยั หรือใชเ้ทคนิคที่ไม่ซบัซอ้นมาก แต่ถ่ายทอดได้
น่าสนใจ 
          1.3 ดา้นความคิดสร้างสรรค ์เป็นหัวขอ้ที่น่าสนใจ แปลก ใหม่ ยงัไม่มีผูพ้ฒันาหรือคิดคน้มาก่อน 
หรือ มีผูพ้ฒันามาแลว้ แต่น าเสนอหรือพฒันาในแนวทางที่แตกต่างออกไป  
           1.4 ดา้นประโยชน์ใชง้าน สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมในวง
กวา้ง สามารถน าไปผลิตในเชิงพาณิชยไ์ด ้สามารถน าไปพฒันาต่อยอดได ้ 
             1.5 ดา้นความน่าจะพฒันาโครงการไดเ้สร็จตามก าหนด ขอบเขตงาน สามารถพฒันาไดเ้สร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 4 เดือน ส าหรับงานใหม่ หรือ งานที่พฒันาต่อยอดจากงานเดิมก็ตาม  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

               2. ขณะน าเสนอนกัเรียนจะไดรั้บการประเมินจากครูและเพือ่น โดยใช้ 
รูปแบบประเมินดงัน้ี  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

กลุ่มท่ี ช่ือโครงงงาน ความสมบูรณ ์
ของขอ้เสนอ 

20 

ความยากง่าย 
ในการพฒันา 

20 

ความคิด
สร้างสรรค ์

25 

ประโยชน ์
20 

ความน่าจะ 
พฒันาไดเ้สร็จ 

15 

รวม 
100 
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เนื้อหาสาระ โครงสร้างภาษา HTML    ประกอบด้วย 

โครงสร้างภาษา HTML  
<html> 
       <head> 
           <title>ขอ้ความที่ตอ้งการใหแ้สดงบนไตเต้ิลบาร์ </title> 
       </head> 

       <body> 
              ค าสัง่และขอ้ความใหแ้สดงบน browser 
      </body> 
</html> 

ขั้นตอนการสร้างเว็บ 
1. ท าเวบ็เพือ่อะไร เลือกใชเ้คร่ืองมืออะไรดี (HTML, Dreamweaver, Joomla, Drupal, 

Wordpress, ….)  
2. วางแผนโครงสร้าง และ Usability ค านึงถึงผูใ้ชใ้หส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งง่าย 
3. การออกแบบ Design ท าใหมี้ความน่าเช่ือถือ ยิง่ใหญ่ ดูดี Look and Fill  
4. การประชาสมัพนัธ ์วางแผนวา่จะใชว้ิธีไหน เช่น นามบตัร, ออก Event, แลกลิงคก์บั

เวบ็ไซตอ่ื์น (Referral Links, จ่ายเงินโฆษณา (pay per click เม่ือมีคนคลิกมากจ่ายเงิน
มาก), Email (return visitors) 

ประเภทการสร้างเว็บ 
1. Text Editor 
2. Web Editor 
3. CMS 
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ใบความรู้ 

ประเภทของ CMS ในการสร้าง website 

• Blogs – บล็อก หรือ เว็บบล็อก (weblog) เป็นเวบ็ประเภทหน่ึงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
ส่ือสารรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ 
(เหมือนกับ What’s new? นั่นแหละ) และก าลงัเป็นที่นิยมมากขึ้นเร่ือย ๆ โดยขณะน้ีไดมี้ผูใ้ห้บริการ
บล็อกมากมาย ทั้งแบบให้บริการฟรี และเสียค่าใชจ่้าย โดยค าว่า blog ยอ่มาจากค าว่า  weblog หรือ web 
log ซ่ึงค  าวา่ weblog นั้นก็มาจาก web (เวิลด์ไวด์เวบ็) และ log (ปูม, บนัทึก) รวมกนัหมายถึง บนัทึกบน
เวิลด์ไวด์เว็บ นั่นเอง ตวับล็อกนั้ นจะออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่จ าเป็นตอ้งใช้ความรู้
ทางดา้น HTML มากนัก เน่ืองจากมีการออกแบบเคร่ืองมือให้เป็นแบบ WYSIWYG editor (what you 
see it what you get) ซ่ึงเคร่ืองมือที่ดูและเขา้ใจง่าย ๆ คลา้ยกบัเคร่ืองมือหรือสัญลกัษณ์ในโปรแกรมการ
พมิพง์านทัว่ๆ ไป ท าใหผู้ท้ี่สร้างเอกสารสามารถท าไดด้ว้ยความรวดเร็ว 

• E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) ‟ เป็น CMS ส่วนของการท าร้านคา้ Online สามารถที่จะใชใ้นการซ้ือของ 
ซ่ึงสามารถที่จะเพิม่รายการสินคา้ ราคา ท าหนา้ร้านได ้ก าลงัไดรั้บความนิยมขึ้นมาเร่ือยๆ 

• E-Learning ‟ เป็น CMS ที่ใชใ้นการท างานส่ือการเรียนการสอน หรือ CAI แต่สามารถที่จะท าเป็น
ระบบ online ได ้เหมาะส าหรับนักเรียน ครู อาจารย ์หรือสถานศึกษาต่างๆ สามารถสร้างแบบทดสอบ
ต่างๆ ได ้แต่ในบา้นเรายงัไม่แพร่หลายนัก เน่ืองจากคนที่ท  าตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของเวบ็ไซตแ์ละการ
จดัการเน้ือหาอยูพ่อสมควร 

• Forums (กระดานข่าว) ‟ เป็น CMS ที่ใชใ้นการตั้งกระทูถ้ามตอบปัญหาหรือท าเป็นชุมชนต่างๆ โดย
จะมีการแบ่งเป็นหวัขอ้หรือหมวดต่างๆ ตามความสนใจของผูเ้ขา้ชม ซ่ึงส่วนมากแลว้ตวัForums น้ีมกัจะ
ไปผกูกบัตวั CMS อ่ืนๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั แต่ในขณะเดียวกนันั้นผูใ้ชง้านก็สามารถที่จะติดตั้งใชง้าน Forums 
แบบเพรียวๆ ก็ไดเ้หมือนกนั 

• Groupware ‟ เป็น CMS ที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยการท างานในองค์หรือหน่วยงานให้มี
ความสมัพนัธก์นั และมีความรวดเร็วในการท างาน สามารถที่จะช่วยเหลือกนั สามารถท างานเป็นทีมและ
ควบคุมการท างานได ้โดยการท างานก็จะผา่นระบบเน็ตเวิร์คหรืออีเมลล์หรือระบบเวบ็ออนไลน์ซ่ึงการ
ติดต่อส่ือสารนั้นก็จะสามารถติดติดไดเ้ป็นกลุ่มๆ หรือเฉพาะบุคคลก็ได ้พร้อมทั้งขอ้มูลที่ตอ้งการแจง้
สามารถใชเ้ป็นรูปภาพ  ขอ้ความ หรืออ่ืนๆ ได ้แลว้แต่ว่าความสามารถของ Groupware  CMS จะท าได้
ขนาดไหน 

http://www.servertoday.com/readyweb.php
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• Image Galleries (อัลบ้ัมภาพ) ‟ เป็น CMS ที่ก  าลงัไดรั้บความนิยมอีกตวัหน่ึงเลยก็ว่าไดโ้ดย CMS 
ประเภทน้ีจะใชใ้นการจดัการอลับั้มภาพหรือท า Galleries ก็จะมีฟังก์ชนัในการใชง้านโดยการแบ่งเป็น
หมวดหมู่ของภาพ สามารถก าหนดขนาดภาพ ขนาดไฟล์ หรือบางตวัสามารถที่จะท าการยอ่ภาพลงมา
ตามที่ก  าหนดไดเ้อง หรือท าเป็น Thumbnail ก็ได ้

• Portals (CMS) ‟ เป็น CMS ที่เป็นหนา้ตาหลกัของเวบ็ไซตเ์ลยก็วา่ได ้ซ่ึงการท างานนั้นก็อาจจะท างาน
ดว้ยตวัของมนัเองได ้แต่ในขณะเดียวกนัก็สามารถที่จะเอาตวัอ่ืนๆ เขา้มารวมผนวกเพิ่มไปได ้เช่น CMS 
ตวัน้ีก็จะมีส่วนของการจดัการเน้ือหาอยู ่แต่ก็จะมี Forums (กระดานข่าว) หรือImage Galleries (อลับั้ม
ภาพ) ผนวกเขา้ไปดว้ยเพือ่ท  าใหผู้ใ้ชง้านนั้นสามารถใชง้านไดส้ะดวกมากยิง่ขึ้น 

• วิกิ (Wiki) คือ เวบ็ไซตท์ี่อนุญาตใหผู้ใ้ช ้เพิม่และแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยง่าย เหมือนกบัการเขียนบทความ
ร่วมกนั ค  าว่า “วิกิ” น้ี ยงัสามารถใชห้มายถึงซอฟตแ์วร์ที่ใชเ้พื่อสร้างเวบ็ไซตด์งักล่าวอีกดว้ย ลกัษณะ
ของตัววิกิจะออกไปแนวสารานุกรมหรือแหล่งความรู้จ  านวนมากๆ มากกว่า โดยจะเป็นการระดม
ความเห็นจากหลายๆ คนมาใชง้าน ซ่ึงตวัอยา่งของไทยก็สามารถเขา้ไปดูไดท้ี่  http://th.wikipedia.org 
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ช่ือ – นามสกลุ .............................................................. เลขที ่.......... ช้ัน .......... 

ใบงาน 

ประเภทของ CMS ในการสร้าง website 
 
ค าสั่ง  จงอธิบายความหมายและหนา้ท่ีของประภท CMS ต่อไปน้ี 
 
• Blogs – บล็อก หรือ เว็บบล็อก (weblog)  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
• E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ)   
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

• E-Learning 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

• Forums (กระดานข่าว)  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

• Groupware  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

• Image Galleries (อัลบ้ัมภาพ)  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

• Portals (CMS) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 • วิกิ (Wiki) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 เนื้อหาสาระ การสร้างแบบจ าลองหน้าเว็บ ประกอบด้วย 
Site map สร้างแปลนของเวบ็ไซต์ แปลนของเว็บไซตจ์ะเป็นตวับ่งบอกว่าเว็บไซตน์ั้นจะมี
ทั้งหมดก่ีหน้า การเช่ือมโยงระหว่างแต่ละหน้าเป็นอยา่งไร ภายในหน้านั้นมีรายละเอียดเป็น
อยา่งไรบา้ง โดยในการสร้างแปลนของเวบ็ไซตจ์ะมี 2 ขั้นตอน คือ 

ตัวอย่างการสร้าง Site map 

 
Mock up แบบจ าลองหน้าเว็บ 
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เนื้อหาสาระ เร่ือง ความเป็นมาของระบบ CMS 
CMS คอือะไร 

CMS ยอ่มาจาก Content Management System เป็นระบบที่น ามาช่วยในการสร้างและบริหารเวบ็ไซต์
แบบส าเร็จรูป โดยในการใชง้าน CMS นั้นผูใ้ชง้านแทบไม่ตอ้งมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็
สามารถสร้างเวบ็ไซตไ์ด ้ตวัของ CMS เองจะมีโปรแกรมแถมมาและสามารถแทรกเองไดม้ากมายเช่น 
webboard , ระบบจดัการป้ายโฆษณา , ระบบนับจ านวนผูช้ม แมแ้ต่กระทัง่ตระกร้าสินคา้ และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

    CMS เป็นเหมือนโปรแกรม โปรแกรมหน่ึง ที่มีผูพ้ฒันามาจากภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นเวบ็ไซต์
เช่น PHP , Python , ASP , JSP ซ่ึงในปัจจุบนัมีคนใจดีพฒันา CMS ฟรีขึ้นมามากมายอยา่งเช่น Mambo , 
Joomla , Wordpress  

    แน่นอนว่าผูพ้ฒันาระบบ CMS ฟรี ที่กล่าวมาขา้งตน้นั้นล้วนเป็นมืออาชีพที่มีฝีมือในเร่ืองของ 
เว็บไซต์เป็นอย่างยิ่ง ทั้ งการเขียนโปรแกรมที่รัดกุม การออกแบบเนวิเกชั่นที่ดี ท  าให้ภาพรวมของ
เวบ็ไซตท์ี่ใช ้CMS นั้นออกมาในแนวมืออาชีพอยา่งมาก  
ข้อดีของ CMS 

1. ผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองการท าเวบ็ไซต ์เพยีงแค่เคยพมิพ ์หรือเคยโพสขอ้ความในอิน
เทอร์เนต ก็สามารถมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเองได ้ 

2. ไม่เสียเวลาในการพฒันาเวบ็ไซต ์ไม่เสียเงินจ านวนมาก  
3. ง่ายต่อการดูแล เพราะมีระบบจดัการทุกอยา่งใหเ้ราหมด  
4. มีระบบจดัการที่เราสามารถหามาใส่เพิม่ไดม้ากมาย อยา่งเช่น ระบบแกลลอร่ี  
5. สามารถเปล่ียนหนา้ตาเวบ็ไซตไ์ดง่้ายๆ เพยีงแค่โหลดทีม (Theme) ของ CMS นั้นๆ  
ข้อเสียของ CMS  

1.ในกรณีที่ผูใ้ชต้อ้งการออกแบบทีม (หนา้ตาของเวบ็) เอง จะตอ้งใชค้วามรู้มากกว่าปรกติ เน้ือง
จาก  CMS มีหลายๆระบบมารวมกันท าให้ เ กิดความยุ่งยาก  ส าหรับผู ้ที่ ไ ม่ มีความ รู้ 
    2.ผูใ้ชจ้ะตอ้งศึกษาระบบ CMS ที่ผูพ้ฒันาสร้างขึ้นมา เช่นจะตอ้งใส่ขอ้ความลงตรงไหน จะตอ้ง
แทรกภาพอยา่งไร ซ่ึงจะล าบากเพยีงแค่ช่วงแรกเท่านั้น  

3.ในการใชง้านจริงนั้นจะมีความยุง่ยากในการ set up คร้ังแรกกบั web server แต่ปัจจุบนัก็มีผู ้
บริการ web server มากมายที่เสนอลงและ set up ระบบ CMS ใหฟ้รีๆโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

เม่ือรวมๆขอ้ดีและขอ้เสียดูแลว้ ก็ยงัเห็นไดว้า่ CMS นั้นก็เป็นระบบที่น่าใชง้านอยูดี่ 
แนะน า CMS 
- Mambo CMS ตวัน้ีมีผูใ้ชง้านมากมายทั้งในหน่วยงานของรัฐ และผูค้นทัว่ไป ท าให้มีคนให้เรา
สามารถปรึกษาไดม้าก รวมถึงตวัระบบเองก็ใชง้านไดง่้าย และมีผูพ้ฒันาอยูต่ลอดเวลา มีเวบ็ไซต์
ภาษาไทยรองรับส าหรับผูท้ี่ตอ้งการศึกษาและใชง้าน เช่นhttp://www.mambohub.com 

http://www.mambohub.com/
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ท าไมถึงใช้ Joomla 
1. ใชง่้าย 
2. ทรงพลงั 
3. เปิดเผยโคด้ (ไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิโคด้  แจกจ่ายตวั Joomla ให้ใครก็ได)้ 
4. รองรับเวบ็ขนาดใหญ่ 
5. ฟรี(ถา้ลงมือท าเอง)  
6. ลิขสิทธ์ิเป็นแบบ GNU/GPL 
7. ค าวา่ Joomla! เป็น TM (Trade mark) ของ OSM. 
8. ตวัอยา่งก่อนและหลงัออกแบบดว้ย Joomla 
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เช่น การก าหนดหวัขอ้ ขนาดตวัอกัษร สี ง่ายต่อการก าหนดรูปแบบ 

 
AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆอยา่งมารวมเขา้ไว ้ดว้ยกนั โดยมี 
Package หลกัๆดงัน้ี 
 - Apache 
 - PHP 
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 - MySQL 
 - phpMyAdmin 
Appserv แต่ละเวอร์ชันจะได้ ตัวเวอร์ชันของโปรแกรมภายใน package ที่แตกต่างกันไป 
เราสามารถท าการติดตั้ง Appserv เพยีงหน่ึง แต่สามารถลงโปรแกรมที่ติดมาไดท้ั้งหมดในคราวเดียว และ
ยงั set ค่า config ต่างๆให้เสร็จส้ิน โดยปกติทุกโปรแกรมที่ติดมาก็จะพร้อมใช้งานทนัทีด้วย เป็น
ทางเลือกหน่ึงในการใชง้านที่สะดวกรวดเร็ว 
   AppServ ใช้เป็นชุดโปรแกรมที่ท  าการติดตั้ งไวเ้พื่อการทดสอบหรือใช้งานภาษาในการ พฒันา
โปรแกรม พฒันาระบบต่างๆ หรือเว็บไซท ์โดยปกติใช ้Apache เป็น Web Server จ าลองการใช้งาน
เสมือนอยูบ่นอินเตอร์เน็ต ในการใชง้านภาษาที่ สามารถรองรับได ้ใช ้PHP เพื่อให้สามารถใชง้านภาษา 
PHP และใชบ้น Web Server ได ้ ใช ้MySQL เป็น Database Server เพื่อให้ภาษาscript ต่างๆ ที่รองรับ
สามารถสร้างหรือติดต่อ กบั Database ได ้ใช ้phpMyAdmin เพื่อเป็นตวัช่วยในการติดต่อ สร้าง ใชง้าน 
Database ไดง่้ายขึ้น และโปรแกรมที่ติดมากบั Appserv น่ีเองสามารถท าให้เราใชง้านภาษา PHP, HTML 
หรือภาษาต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปใช ้เช่น สามารถใช ้เขียนโปรแกรมต่างๆที่จ  าเป็นตอ้งมีการใชง้าน บน 
Web Server หรือ เขียนเวบ็ไซทแ์บบง่ายๆ จนถึงเวบ็ไซทท์ี่มีการใชง้านโดยเช่ือมต่อ Database เป็นตน้ 

 
การสมคัรสมาชิก www.cloudaccess.net เลือก Try Joomla! เพือ่ขอใชพ้ื้นที่ชัว่คราว  

       
นกัเรียนจะไดรั้บ Web Server , User name , password นกัเรียนไม่ตอ้งลง Joomla เอง  
ใหน้กัเรียนทดลองเขา้เวบ็ของตนเองที่รับจาก cloudaccess 

เนื้อหาสาระประกอบด้วย 
การสร้างฐานข้อมูล บน Web Server     
     ตวัอยา่ง URL และ Database ที่ครูก าหนดใหบ้น Server ของนกัเรียน เช่น  

URL: http://10.20.20.22/m64/12          DATABASE : m64_12  
1. ติดตั้ง Joomla โดยพมิพ ์http://10.20.20.22/m64/12/joomla          

http://10.20.20.22/m64/12
http://10.20.20.22/m64/12
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2. กดปุ่ มถดัไป......................ตรวจสอบระบบถา้มีขอ้แนะน าในการติดตั้งใหด้ าเนินการดงัน้ี 

-ใหท้  าการปิดโปรแกรมที่ error อยู ่2 ตวั โดยการกดปุ่ ม Start แลว้พมิพ ์php 
- เลือก PHP Edit the php.ini Configuration File 

 
      - คน้หาค าที่ตอ้งการแกไ้ข error ที่เกิดขึ้น 
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แลว้ท างาน restart programe โดยคลิกที่ปุ่ ม Start แลว้พมิพค์  าวา่ Restart 
               apache panel ->Run as Administrator 

แก้ไขโดยใส ่; (      remark) และเอา ; ออก ทัง้หมด 4 บรรทดั  
ให้เหมือนตวัอยา่งด้านลา่ง ดงันี ้

;error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE    
error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR 
display_errors = Off 
register_globals = Off 
แล้ว กด  File-> Save เพื่อบนัทกึเพื่อให้โปรแกรมใช้งานได้ 100% 
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     จะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

       - กดตรวจสอบอีกคร้ัง 

 



                                การท าโครงงาน E-learning ด้วย Joomla                             by … ครูป ู    
 

17 
 

 
ผลที่ไดใ้ชง้านได ้100% 

 
 

 



                                การท าโครงงาน E-learning ด้วย Joomla                             by … ครูป ู    
 

18 
 

 
 
3. ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ กดปุ่ มถดัไป 

 
 
4. ก าหนดขอ้มูลพื้นฐานขอ้มูล 

 
- ใส่ช่ือโฮสต ์= localhost  
- ใส่ช่ือผูใ้ชฐ้านขอ้มูล = root 
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- ใส่รหัสผา่นผูใ้ชฐ้านขอ้มูล =…………… ตอ้งจ าใหไ้ด ้
- ช่ือฐานขอ้มูลตามที่สร้างฐานขอ้มูลไว ้(ครูก าหนดให)้....เช่น m64_12 
 

5. การตั้งค่าระบบ FTP ใหก้ด  

 
6. ก าหนดค่าระหบบหลกั ไดแ้ก่การตั้งช่ือเวบ็ไซต ์รหสัผูดู้แลระบบ และการก าหนดโครงหนา้เวบ็ 

 
- รหสัผา่นผูดู้แลระบบ  ......... ตอ้งจ าใหไ้ด ้
- ถา้ตอ้งการขอ้มูลโครงสร้างหนา้เวบ็ตวัอยา่งใหก้ดที่ปุ่ ม  ติดต้ังข้อมูลตัวอย่าง 
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- ถา้ไม่ตอ้งการขอ้มูลตวัอยา่งจะปรากฏหนา้ต่างน้ีขึ้นมา 

 
7. เสร็จส้ินการติดตั้ง Joomla ใหท้  าการเปล่ียนช่ือหรือลบโฟลเดอร์ C:\\appserv\www\joomla\installation  
    เพือ่ป้องกนัคนอ่ืนลงทบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่งหนา้เวบ็ที่ได ้
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การปรับแก้เว็บไซต์ ส่วน  Back End 
เช่น  URL Web ของนกัเรียน คือ http://10.10.20.22/m64/12 ใหพ้มิพ ์administrator ต่อทา้ยดงัน้ี 

http://10.20.20.22/m64/12/administrator 

 
username: admin 
password:  1234 

            

http://10.20.20.22/m64/12
http://10.20.20.22/m64/12/administrator
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กรณต้ีองการโอนถ่ายข้อมูลจากเคร่ืองตนเองไปยงัเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
1. ใชง้าน FilZilla ติดต่อ Server เพือ่ยา้ยขอ้มูล 

 
2. หาไฟล ์Joomla ที่แตกไว ้ลากไปวางฝ่ัง Server 
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3. การก าหนด File Permissionก าหนดสิทธ์ิให้ใช ้application คลิกขวาทีไ่ฟลห์รือโฟลเ์ดอร์   

 
 

 แกไ้ขได ้ใชไ้ดก้บั Linux ถา้ 755 
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ทดลองเขา้เวบ็ของตนเองที่ไดติ้ดตั้ง joomla ไวเ้ช่น  

 
username: admin 
password:  1234 
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เนื้อหาสาระประกอบด้วย 

การตั้งค่าส่วน Back End 
หลงัจากเขา้หนา้จอของส่วน Back End แลว้ 

 
1. แกไ้ขขอ้มูล Admin 
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แกไ้ขเสร็จแลว้กด Save 
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2. การก าหนดค่า Configuration 
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สามารถปิดไซตช์ัว่คราวได ้เม่ือมีการอบัเดทเวบ็  ในช่อง Site Offline 
Metadata Settings  

 Site Meta Description  ใส่ค าส าหรับคน้หา 

 

กลุ่มของ User ใน Joomla! แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
1. กลุ่มผู้ชมเว็บ (Front-end User) 

1.1 กลุ่มผูช้มเวบ็ทัว่ไป ที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 
1.2 กลุ่มผูช้มเวบ็ที่เป็นสมาชิก  (ถา้เราไม่ไดเ้ปิดใหส้มคัรสมาชิกไดก้็จะไม่มีผูช้มกลุ่มน้ีคะ่) แบ่ง
ไดเ้ป็น 4 กลุ่มยอ่ย 

- Registered User : สามารถ login เขา้เวบ็ไซต ์และดูขอ้มูลต่างๆ ไดต้ามที่ผูดู้แลเวบ็ 
   ก าหนดสิทธ์ิไวเ้ท่านั้น 
- Author : ดูขอ้มูล และสร้างบทความได ้ แต่บทความนั้นตอ้งไดรั้บการอนุมตัจาก 
   สมาชิกกลุ่ม Publisher ก่อนแสดงในเวบ็ไซต ์

 - Editor  : ดูขอ้มูล สร้างบทความได ้และยงัแกไ้ขบทความของผูอ่ื้นไดด้ว้ยแต่หากเป็น 
          บทความใหม่ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกล่ม Publisher ก่อน 

- Publisher : ดูขอ้มูล สร้างบทความได ้แกไ้ขบทความของผูอ่ื้นได ้และมีเป็นผู ้
  ตดัสินใจอนุมติัวา่จะใหบ้ทความของสมาชิกกลุ่ม Auther และ Editor แสดงใน 
  เวบ็ไซตห์รือไม่ 

2. กลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์ (Back-end User) 
เป็นกลุ่ม User ที่มีสิทธ์ิ login ไปยงัหน้าบริหารจดัการเวบ็ไซต์ เพื่อเขา้ไปปรับแต่ง แกไ้ขค่าการ
ท างานต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น การจดัหมวดหมู่เน้ือหา, การเปล่ียน template หน้าตาเว็บ, การ 
install|uninstall component   และสามารถสร้าง user ใหม่ได ้เป็นตน้ 
ผูดู้แลเวบ็ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มยอ่ย 

- Manager : สามารถจดัการหมวดหมู่ของเน้ือหา (Section,Category,Article) และสร้างหรือ  
   แกไ้ขเมนูต่างๆ ได ้ แต่ไม่มีสิทธ์ิสร้าง user 
- Administrator : สามารถจดัการเน้ือหา, แกไ้ขสิทธ์ิการใชง้านของ User กลุ่ม Manager และ  
  ผูช้มที่เป็นสมาชิกได,้  install|uninstall component ต่างๆ  แต่ไม่สามารถแกไ้ขค่าใน Global –  
  Configuration, ไม่สามารถเปล่ียนแปลง template และไม่สามารถใชง้านระบบ Mass Mail ได ้
- Super Administrator : สามารถท าไดทุ้กอยา่ง 
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การสร้าง User ใน Joomla! ท าได้ 2 วิธี 
1. ปิดผูช้มสามารถสมคัรผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์
2. ผูดู้แลเวบ็เป็นคนสร้าง User ให ้(User Manager > New) 

การก าหนด User โดยการกดที่ปุ่ ม New หรือ สร้างใหม่ 

 
 

เลือกประเภทของ User 
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ทดสอบการออกจากระบบ 

 
โดยการคลิก  หนา้ช่ือผูใ้ชท้ี่อยูใ่นระบบ แลว้กดปุ่ ม Logout  แลว้ลองเขา้ใหม่ 
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จะขึ้นหนา้จอแบบดา้นบนเพือ่ใหใ้ส่ user ใหม่ ที่ Login ใหม่ 
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CMS Joomla! จะแบ่งเว็บไซต์ออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คอื Front End , Back End 

1. ส่วนของ Front End คือ ส่วนที่แสดงผลใหก้บัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์หรือหนา้เวบ็ไซตน์ัน่เอง 

 

หลงัจากติดตั้ง Joomla! เสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้เขา้ไปที่หน้าเวบ็ไซต์ เน้ือหาที่เราเห็นน้ีเกิดจากการที่เรา
ติดตั้งเน้ือหาตวัอยา่งไว ้  ลองคลิกเมนู หรือลิงคต่์างๆ  พร้อมๆ กบัส ารวจส่วนประกอบของหน้าเวบ็ไป
ดว้ย 

หนา้เวบ็ไซตท์ี่สร้างดว้ย Joomla! จะประกอบไปดว้ยส่วนของ Logo, เมนู, เน้ือหา, Login Form, Lastest 
News, Popular, Search box, Polls, Who’s Online, Advertisement, Banner, Feed 

ในการจดัการเปล่ียนเน้ือหาตวัอยา่งใหเ้ป็นเน้ือหาตามที่เราตอ้งการ ตอ้งกระท าในส่วนของ Back End 
2. ส่วน Back End คือ ส่วนการจดัการเน้ือหารวมถึงโครงสร้างของเวบ็ไซต ์ส าหรับใหผู้ดู้แลเวบ็ไซตเ์ขา้
มาบริหารจดัการเวบ็ไซต ์ 

ให ้Login เขา้สู่ระบบ (http://www.yourdomain.com/administrator) 
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ส่วนประกอบบนหนา้เวบ็ 
 

 

1. Menubar คือส่วนที่แสดงช่ือค าสัง่ทั้งหมดของโปรแกรม Joomla 

 

2. Infobar คือส่วนที่แสดงขอ้มูลรายละเอียดต่อไปน้ี  
    - ช่ือของเวบ็ไซต ์ 
    - ต าแหน่งปัจจุบนั (Current Location) ใน Admin Section ที่ก  าลงัใชง้านอยู ่ 
    - จ านวนขอ้ความทีไ่ดรั้บจาก Users อ่ืน ๆ  
    - จ านวนผูเ้ขา้ใชง้านโปรแกรม Joomla ในขณะนั้น  
    - ช่ือผูใ้ชท้ี่ Login เขา้มา เช่น admi 

 
3. Toolbar คือเมนูค  าสัง่ยอ่ยจะปรากฏหลงัจากคลิกเลือกค าสัง่บน Menubar แลว้ (อาจจะแสดงจ านวนปุ่ ม
ไม่เท่ากนั เม่ือคลิกเลือกค าสัง่บน menubar) 

 
 

4. Workspace คือพื้นที่แสดงการท างานต่าง ๆ ซ่ึงอยูด่า้นล่าง Menubar, Infobar และ Toolbar  
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ความหมายของปุ่ มค าส่ังต่าง ๆ 
 

 New สร้าง Content Item, Category, Section 

 Edit แกไ้ข content item, category, section 

 Publish เปิดใหผู้อ่ื้นสามารถเห็นได้ 

 Unpublish ซ่อนไม่ใหผู้อ่ื้นสามารถเห็น 

 Trash ลบ 

 Save บนัทึกและกลบัไปยงัหนา้กอ่นหนา้ 

 Close ยกเลิกการสร้างหรือการแกไ้ข และปิดหนา้ต่าง 

 View Site แสดงหนา้เวบ็ท่ีผ่านการแกไ้ข 

Joomla! สามาราถสร้างเว็บไซต์ได้หลากหลายประเภท เช่น 

„ เว็บท่า (Portals) เวบ็ที่รวบรวมลิงกเ์วบ็ไซต ์และบทความต่างๆ โดยการจดัหมวดหมู่ใหดู้ง่าย  
และมีหนา้ที่น าพาผูช้ม ไปยงัเวบ็อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 
„ เว็บไซต์เชิงพาณชิย์ (Commercial web sites) 
„ เว็บไซต์ที่ใช้ในองค์กร (Intranet web sites) 
„ เว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit web sites)  
„ เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal web sites) 
„ เว็บไซต์ Flash (Integrated flash sites) 

Joomla! สามารถใช้งานได้หลายอย่าง เช่น 

„ อพัเดทเวบ็ไซตด์ว้ยข่าว บทความ และรูปภาพ 
„ ง่ายต่อการสร้างเน้ือหาของคุณดว้ยเมนู เช่น ผลิตภณัฑ ์> ฮาร์ดแวร์ > เคร่ืองเล่นดีวดีี หรือ  
ผลิตภณัฑ ์> ฮาร์ดแวร์ > เคร่ืองเล่นซีดี 
„ อพัโหลด MS Word, MS Excel และ Acrobat PDF เพือ่ใหดู้เอกสารได ้
„ จดัการ Banner เช่น โฆษณา 
„ สร้างโพล (แบบส ารวจ) 
„ จดัการเวบ็ลิงค ์
„ จดัการ FAQ 
„ จดัการข่าวที่อยูใ่นรูป flash 
„ จดัการกบั multi media flash, และไฟลรู์ปภาพ .jpg, pif, bmp และ .png 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
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„ จดัการกบัการป้อนขา่วจากแหล่งข่าวที่มาจากเวบ็ไซตต่์างๆ 
„ จดัการกบั contact และ อีเมล ์จากหนา้ต่างๆ 
„ ใหร้ะดบัการเขา้ถึงขอ้มูล (access) กบัผูใ้ช ้
„ จดัการหนา้ Archive 
„ จดัการ components, modules และ templates ที่พฒันาขึ้นมาเพิม่เติม เช่น e-commerce, 
forums,  รูปภาพ, ปฏิทิน และก าหนดการ, help desk เป็นตน้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง Section, Category และ Content item (article) 

 section หมวดหมู่หลกั 

 category หมวดหมู่ยอ่ย 

 content item เน้ือหา ขอ้มูลหรือบทความ 

Section เปรียบเหมือนเป็น Folder ใหญ่ ซ่ึงภายในจะเก็บ Folder ยอ่คือ Category และภายใน Category 
จะเป็นที่เก็บ Content Item (Article) หรือไฟลเ์อกสารและไฟลข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัรูป 
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ตัวอย่างโครงสร้างการจัดเก็บเนือ้หา (content) 

 

การจัดการ Section 
Section (หมวดหมู่หลกั) ท  าหนา้ที่จดัเก็บ Category (หมวดหมู่ยอ่ย) 
 

     „ การเขา้สู่ส่วนการจดัการ Section 
  „ การสร้าง Section 
  „ การลบ Section 
  „ การแกไ้ข Section 
  „ การเปิดและซ่อน section 

การสร้าง Section 

1.  คลิก Administration Menu แลว้เลือกค าสัง่ Content -> Section Manager 
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2. กดที่ปุ่ ม  ก าหนดTitle และ Alias Alias ควรตั้งเป็นภาษาองักฤษ จะดีที่สุด แต่ถา้วา่งไว ้

   ตวั joomla จะดึงวนัที่และเวลามาแทน Alias ที่วา่ง หรือเป็นภาษาไทย 
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3.ก าหนดระดบัของ ผูท้ี่สามารถเขา้มาดูในส่วนของ Access Level ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

  - Public   ทุกคนสามารถเปิดดูได ้
  - Registered  เฉพาะผูท้ี่ผา่นการ Log in เขา้ระบบสมาชิกจึงจะสามารถเปิดดูได ้
  - Special  ส าหรับผูท้ี่อยูก่ลุ่มพเิศษ(กลุ่มที่แกไ้ขขอ้มูลได)้เท่านั้นที่เปิดดูได ้

4. เม่ือก าหนดเสร็จเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม  หรือ  

การลบ Section   
1. เขา้สู่ส่วนการจดัการ section (section manager)   

  
2. เช็คเคร่ืองหมาย  ที่ Section ที่ตอ้งการลบ 

3. กดปุ่ ม  (การลบ Section นั้นภายในตอ้งไม่มี Category ใด ๆ อยู)่ 

 

การแก้ไข Section   
1. เขา้สู่ส่วนการจดัการ section (Section Manager) 
2. เช็คเคร่ืองหมาย  ที่กล่องส่ีเหล่ียม  หนา้ช่ือ Section ที่ตอ้งการแกไ้ข 
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3. กดปุ่ ม  หรือคลิกที่ลิงค ์section ที่ตอ้งการ เพือ่เขา้สู่การแกไ้ข Section 

4. เม่ือแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม  หรือ  

การเปิดและซ่อน Section   
1. เขา้สู่ส่วนการจดัการ section (section manager) 
2. หากตอ้งการเปิด Content ใด ๆ ที่อยูภ่ายใน Section นั้น ใหป้รากฏบนเวบ็ไซต ์สามารถท าไดโ้ดย 

 

3. คลิกเคร่ืองหมาย   หนา้ section หรือ content ที่ตอ้งการ แลว้กดปุ่ ม              หากตอ้งการปิด หรือ
ไม่ใหแ้สดง section หรือ content ใหก้ดปุ่ ม  
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แบบฝึกหัดการสร้าง ลบ แก้ไข ซ่อน Section 
 

ค าสั่งท่ี 1  ใหน้กัเรียนสร้าง Section ข่าวดงัน้ี 
1. เก่ียวกบัเรา 
2. บุคลากร 

3. เน้ือหา 

4. กิจกรรม 
5. แบบฝึกหดั 

 
ค าสั่งท่ี 2  ใหน้กัเรียนแกไ้ข Section ข่าวดา้นบนดงัน้ี 

1. เก่ียวกบัเรา 
2. บุคลากร 

3. เน้ือหา 

4. กิจกรรม 
5. แบบฝึกหดั 

 
ค าสั่งท่ี 3  ใหน้กัเรียนลบ Section ข่าวดา้นบนดงัน้ี 

1. เก่ียวกบัเรา 
2. บุคลากร 

3. กิจกรรม 
4. แบบฝึกหดั 

 
หลงัจากท าตามแบบฝึกหดัเสร็จแลว้ใหน้กัเรียน แกไ้ขเป็นช่ือเก่ียวกบัเวบ็ของนกัเรียน 

ทั้ง 4 รายการ 
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การจัดการ Category 
 Category (หมวดหมู่ยอ่ย) ท  าหนา้ที่จดัเก็บ Content Items (เน้ือหา ขอ้มูลหรือบทความ) 
  „ การเขา้สู่ส่วนการจดัการ Category 
  „ การสร้าง Category 
  „ การลบ Category 
  „ การแกไ้ข Category 
  „ การเปิดและซ่อน Category 

การเข้าสู่ส่วนการจัดการ Category (Category Manager) 

1. คลิก Administrator menu แลว้เลือกค าสัง่ Content => Category Manager 

  

 

2. กดที่ปุ่ ม               ก าหนด Title และ Alias Alias ควรตั้งเป็นภาษาองักฤษ จะดีที่สุด แต่ถา้วา่งไว ้ 

  joomla จะดึงวนัที่และเวลามาแทน Alias ที่วา่ง หรือเป็นภาษาไทย 
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3. ก าหนดระดบัของ ผูท้ี่สามารถเขา้มาดูในส่วนของ Access Level ซ่ึงประกอบดว้ย 
  - Public   ทุกคนสามารถเปิดดูได ้
  - Registered  เฉพาะผูท้ี่ผา่นการ Log in เขา้ระบบสมาชิกจึงจะสามารถเปิดดูได ้
  - Special  ส าหรับผูท้ี่อยูก่ลุ่มพเิศษ(กลุ่มที่แกไ้ขขอ้มูลได)้เท่านั้นที่เปิดดูได ้

4. เม่ือแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม  หรือ  

การลบ Category สามารถ  
1. เขา้สู่ส่วนการจดัการ Category (Category manager) 
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2. เช็คเคร่ืองหมาย ของ Category ที่ตอ้งการลบ   

 

3. กดปุ่ ม (การลบ Category นั้นภายในตอ้งไม่มี Content ใด ๆ อยู)่ 

การแก้ไข Category   
1. เขา้สู่ส่วนการจดัการ Category (Category Manager) 
2. เช็คเคร่ืองหมาย  ที่กล่องส่ีเหล่ียม  หนา้ช่ือ Category ที่ตอ้งการแกไ้ข    

 

3. กดปุ่ ม เพือ่เขา้สู่การแกไ้ข Category 

4. เม่ือแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม  หรือ  

การเปิดและซ่อน Category   
1.เขา้สู่ส่วนการจดัการ Category (Category manager) 
2.หากตอ้งการเปิด Content ใด ๆ ที่อยูภ่ายใน Category นั้น ใหป้รากฏบนเวบ็ไซต ์สามารถท าได ้
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คลิกเคร่ืองหมาย  หนา้ Category หรือ content ที่ตอ้งการ แลว้กดปุ่ ม  หากตอ้งการปิด หรือ

ไม่ใหแ้สดง section หรือ content ใหก้ดปุ่ ม  
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แบบฝึกหัด 

การสร้าง Category 
 

 

ค าสัง่ ใหน้กัเรียนสร้าง Category 

1. เก่ียวกบัเรา  (Section) 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

2. บุคลากร  (Section) 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

3. กิจกรรม  (Section) 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

4. แบบฝึกหดั  (Section) 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

 



                                การท าโครงงาน E-learning ด้วย Joomla                             by … ครูป ู    
 

47 
 

แบบฝึกหัด 

การสร้าง Content Item 

 
ค าสัง่ที ่1 ใหน้กัเรียนสร้าง Content item แบบแทรกรูปภาพ 4 Content เพือ่ใส่ในหวัขอ้ 1 และ 2 ของ  
                 Section 
 
ค าสัง่ที ่1 ใหน้กัเรียนสร้าง Content item แบบสร้าง Link ภายใน และภายนอก 4 Content เพือ่ใส่ใน 

   หวัขอ้ 3 และ 4 ของ Section 
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การแก้ไข Configuration 
ก่อนที่จะท าการเปล่ียนค่าต่างๆ ไดน้ั้น ให้ Set File Permission ของไฟล์ configuration.php เป็น 

“777” ก่อน  และเม่ือบนัทึกค่าการเปล่ียนแปลงแลว้ ก็เหมือนเคยค่ะ เปล่ียนกลบัมาเป็น “644”ดว้ยเพื่อ
ความปลอดภยั 

 

 
*** ก่อนท าการ config ค่าตอ้งก าหนด permission ของไฟล ์configuration.php ใหเ้ป็น 777  
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1.Site 
   Site Settings รายละเอียดในการใชง้าน FTP (ในที่น้ีไม่ใช)้ 

- Site Offine ปกติจะก าหนดเป็น No ไว ้หมายถึงว่าขณะที่ผูดู้แลระบบเขา้มาจดัการเว็บไซต ์
ผูช้มก็ยงัดูขอ้มูลเวบ็ไซตไ์ดต้ามปกติ แต่ถา้มีความจ าเป็นยงัไม่ตอ้งการใหเ้ขา้ชมเวบ็ไดจ้นกวา่จะ
เพิม่แกไ้ขขอ้มูลเสร็จ ก็ใหก้  าหนดเป็น Yes ซ่ึงถา้มีผูช้มเขา้เวบ็จะมีขอ้ความแจง้วา่ก าลงัปรับปรุง
เวบ็ไซตอ์ยู ่(Offline Message) 

- Site Name : ช่ือเวบ็ไซต ์

- Editor : Editor ที่ตั้งเป็น default ส าหรับใชง้าน 

- List Length : จ านวนรายการขอ้มูลที่ตอ้งการใหแ้สดงในหนา้ต่างๆ 

- Feed Lenght : จ านวนรายการขอ้มูลใน Feed 

 
 

   Metadata Settings 
   ใส่รายละเอียดค่าแทก็เมตา้ของเวบ็ และ ค าส าคญัในแทก็เมตา้ของเวบ็ 

- Global Site Met Description : รายละเอียดเวบ็ไซต ์เป็นเวบ็เก่ียวกบัอะไร 

- Global Site Meta Keywords : ค าส าคญัที่ใชใ้นการสืบคน้ (คิดวา่ผูช้มจะคน้หาใน Search  

   Engine อยา่ง Google วา่อะไร จึงจะเจอเวบ็ไซตเ์ราได ้ก็ใส่ค  านั้น) 
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SEO Settings 

SEO นั้นยอ่มาจาก Search Engine Optimization เป็นการปรับแต่งเวบ็เพือ่ให้เวบ็ไซตติ์ดอนัดบัในผลการ
คน้หาหนา้แรกๆ ของ เวบ็ Search Engine อยา่ง Google 

ในส่วนน้ีจะเป็นการปรับแต่งให ้Search Engine เขา้ใจและคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซตเ์รา  

2. System 
ก าหนดค่าการท างานต่างๆ ใหก้บัระบบ ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ แนะน าใหใ้ชค้่าที่มาขณะติดตั้ง Joomla! 
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3. Server (เซิร์ฟเวอร์ ) 

ก าหนดค่าการท างานต่างๆ ของ Server บางส่วนเราไม่ควรไปแกไ้ขเพราะอาจท าให้กระทบต่อการ
ท างาน  ที่ควรแกไ้ข คือ Local Settings ใหก้ าหนดเป็นเวลาของไทย UTC+07:00  ส่วนค่าอ่ืนๆ ยงัไม่ตอ้ง
ปรับอะไร 

ต้ังค่าภาษา 
Time Zone เลือก UTC +07.00 Bangkok, Hanoi, Jakata 

 
การต้ังค่า FTP 
เลือกเปิดใชง้าน FTP ใส่ FTP ช่ือผู้ใช้  และ FTP รหัสผ่าน 
 
บนัทึกขอ้มูลเสร็จการตั้งค่าคอนฟิค 
*** หลงัจาก config ค่าเสร็จแลว้ ตอ้งก าหนด permission ของไฟล ์configuration.php ใหเ้ป็น 644 
เพือ่ความปลอดภยั 
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ความหมายของปุ่ มค าส่ังบน Toolbar 

    ตวัหนา, ตวัเอียง, ขีดเสน้ใต,้ ตวัขีดทบั 

    จดัขอ้ความ ชิดซา้ย, ชิดขวา, ก่ึงกลาง, เตม็บรรทดั 

    ชนิดตวัอกัษร 

    ขนาดตวัอกัษร 

    
ตดัขอ้ความ, คดัลอกขอ้ความ, วางขอ้ความแบบ Plain Text, วางขอ้ความแบบ 
Word, เลือกทั้งหมด 

    สร้างรายการแบบสญัลกัษณ์, สร้างรายการแบบล าดบั 

    ยกเลิก, ท าซ ้ า 

    ใส่ Link, น า Link ออก, ใส่ Link ภายในหนา้เดียวกนั 

    ใส่รูปภาพ 

    เปิด pop up เพือ่แกไ้ขขอ้มูลในรูปแบบ HTML 

    คน้หาหรือแทนที่ 

    วนัที่, เวลา 

    รูปอมยิม้ 

    สีตวัอกัษร, สีพื้นหลงัตวัอกัษร 

    ลบรูปแบบที่ถูกก าหนด 

    ตวัหอ้ย, ตวัยก 

    ตวัอกัษรพเิศษ 

    เสน้คัน่ 

    
ใส่ Flash, ใส่ไฟล ์Multimedia (Flash, Quicktime, Shockwave, Windows 
Media, Real Media) 

    ใส่ตาราง 
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การจัดการตาราง (Table) 
การแทรกตาราง 

1. ใหก้ดปุ่ ม ที่ Toolbar ของ TinyMCE Editor 

 
 
2. ก าหนดค่าต่าง ๆ ดงัน้ี 
    Columns           จ านวนของแถวในแนวตั้ง  
    Rows                จ านวนของแถวในแนวนอน  
    Cellpadding       ระยะห่างระหวา่งช่อง Cell กบัตวัอกัษรภายในช่อง  
    Cell Cellspacing  ระยะห่างระหวา่งช่อง Cell  
    Alignment         ก าหนดใหต้ารางชิดซา้ย ขวาหรือก่ึงกลาง  
    Width, Height   ก าหนดความกวา้งและความสูงหน่วยเป็น pixels  
                             (สามารถเปล่ียนหน่วยเป็น % ได ้โดย เติม % ต่อทา้ยค่าที่ก  าหนด)  

จากนั้นใหก้ดปุ่ ม เพือ่แทรกตาราง  

3. กดปุ่ ม เพือ่แทรกตาราง 

 
การแทรกและลบ Row หรือ Column  

1. คลิกช่อง Cell  
2. เลือกกดปุ่ มค  าสัง่บน Toolbar ดงัน้ี 

 แทรก Row ใหม่ตรงดา้นบน      แทรก Column ใหม่ก่อนหนา้  

  แทรก Row ใหม่ตรงดา้นล่าง     แทรก Column ใหม่ดา้นหลงั 

 ลบ Row     ลบ Column 
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การรวม ช่อง Cell  
1. คลิกช่อง Cell จากนั้นกดปุ่ ม จะปรากฏส่วนก าหนดค่าต่าง ๆ ดงัรูป 

 
 
2. ก าหนดค่าการรวมช่อง Cell ในส่วน Merge table cells 
    การรวมช่อง Cell จะรวมโดยยดึต าแหน่งจากช่อง Cell ที่เลือกไวไ้ปดา้นซา้ยในกรณี Column และ
ดา้นล่างในกรณี Row) 
3. กดปุ่ ม Update (การรวมจะเร่ิมรวมจากทางขวาและดา้นล่าง ของช่อง Cell ที่คลิกเลือกไว)้  

 
การแยก ช่อง Cell  
1. คลิกช่อง cell ที่ไดถู้กรวมไว ้จากนั้นกดปุ่ ม  

 
การจัดการรูปภาพและ MOSImage 

สามารถเลือกใช ้Tools ในการจดัการรูปภาพไดแ้ก่ 

 ปุ่ ม Images บน Toolbar 

 MOSImage 

 ปุ่ ม images บน toolbar 

 

 

 

 

 

 

http://joomla.bu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33#image#image
http://joomla.bu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33#mosimage#mosimage
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การแทรกรูปภาพ 
1. กดปุ่ ม ที่ TinyMCE Editor จะปรากฏส่วนก าหนดค่าต่าง ๆ ดงัรูป 

  
 
2. ระบุ Image URL เช่น http://tulip.bu.ac.th/~nitit.j/images/stories/clock.jpg  
3. ก าหนด Image description (ค าอธิบายรูปภาพ)  
4. แลว้กดปุ่ ม  
 

การปรับขนาดของรูปภาพ มี 2 วธีิ 
วิธีแรก 
1. คลิกที่รูปภาพจะปรากฏจุดส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ ตามขอบรูปภาพ  

 
2. ใชเ้มา้ส์คลิกคา้งไวแ้ลว้ลากออกหรือเขา้ เพือ่ปรับขนาดของรูปภาพ  

วิธีที่สอง 
1. คลิกที่รูปภาพ แลว้กดปุ่ ม ที่ TinyMCE Editor  

http://tulip.bu.ac.th/~nitit.j/images/stories/clock.jpg
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2. คลิก Tab Appearance แลว้ก าหนดขนาดของรูปในช่อง Dimensions (กวา้ง x ยาว) มีหน่วย
เป็น pixels (หากไม่ระบุความกวา้ง x ยาว รูปจะแสดงตามขนาดของไฟลรู์ป) 
 
นอกจากน้ียงัสามารถปรับขอ้ความใหล้อ้มรอบรูปภาพในลกัษณะต่าง ๆ ไดโ้ดยเลือกที่ส่วนของ 
Alignment เม่ือปรับค่าต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ ม เพือ่บนัทึก 
MOSImage 

การจดัการไฟลรู์ปภาพ 
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เพือ่จดัการโฟลเ์ดอร์ เพือ่สะดวกในการจดัการไฟล์ใหต้ั้งช่ือเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
เลือกไฟลท์ี่จะ Upload 
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ตอ้งแต่งขนาดภาพใหพ้อดี ก่อน 

 
การแทรกรูปลงใน Content item 
คลิกที่ภาพที ่Upload เขา้มา แลว้กดปุ่ ม Insert 
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การเปลี่ยนแถบเคร่ืองมือ 
ตอ้งติดตั้ง Plug in เพิม่เติม โดยคลิกที่ Extensions -> Plugin Manager 

 
 

เลือก Plug in TinyMCE 2.0 แลว้กดปุ่ ม Edit 
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แถบเคร่ืองมือจะเปล่ียนไป 
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สามารถดูโคด้ html ได ้

 
การแสดงเน้ือหาเฉพาะบางส่วนกรณีเน้ือหายาว ดา้นล่างไม่ไม่แสดง ใน Content item 
คลิกที่เน้ือหาที่ตอ้งการแลว้คลิกปุ่ ม Read more 
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จะปรากฏค าวา่ Read more หนา้เวบ็  
เม่ือกดที่ปุ่ ม Read moreจะแสดงเน้ือหาต่อไป 

 
ถา้ตอ้งการใส่ค  าอ่ืนทีไ่ม่ใช่ค  าวา่ Read more 
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การแบ่งหน้าเนื้อหา 
คลิกที่ปุ่ ม Page Break 
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Menu และการเช่ือมโยงภายใน 
Menu เป็นช่องทางที่ใหผู้ช้มเลือกคลิก เพือ่ไปยงัขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ ของเวบ็ไซต ์  ซ่ึงเมนูใน  Joomla! นั้นมี
ใหเ้ลือกใชห้ลายแบบ  ผูดู้แลสามารถก าหนดไดว้า่ตอ้งการแสดงเมนูแบบใดบา้ง และสามารถเพิม่กลุ่ม
เมนู หรือลบกลุ่มเมนูเดิมที่ติดมากบัขอ้มูลตวัอยา่งไดต้ามตอ้งการ 

 
1. Internal Link ลิงคไ์ปยงัขอ้มูลภายใน 

- ลิงคไ์ป Article เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
- ลิงคไ์ป Article ทั้งหมดใน Category ที่ก  าหนด (หมวดหมู่ยอ่ย) 
- ลิงคไ์ป Article ทั้งหมดใน Section ที่ก  าหนด (หมวดหมู่หลกั) 
- ลิงคไ์ปหนา้แรก (Front Page) (เช่น เมนู Home) 

และสามารถก าหนดรูปแบบการแสดงผลได้อีกว่าจะให้แสดงเฉพาะช่ือเร่ืองของเน้ือหา
บทความ  หรือวา่จะใหแ้สดงเน้ือหาต่อกนัลงมาเหมือนกบั Blog ก็ไดค้่ะ 

2. Extenal Link ลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตภ์ายนอก 
3. Separator  ใชท้  าเสน้คัน่รายการเมนู 
4. Alias 
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การสร้างกลุ่มของเมนู 

1. คลิกที่ Menu Manager เลือกกดปุ่ ม  เพือ่สร้างกลุ่มเมนูหลกัใหม่  
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การสร้าง Menu Item 

1. คลิกเลือกกลุ่มของเมนูที่จะสร้าง Menu Item แลว้ปุ่ ม  
 

2. เลือกประเภทของการสร้าง Link  
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3. ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัเมนู 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. กดปุ่ ม Save  
 

 
 
 

- ก าหนดช่ือเมน ู(Title) 
- ก าหนดกลุม่เมนท่ีูจะแสดง (Display in) 
- ก าหนดล าดบัในการแสดงเมนใูนกลุม่ของ
เมน ู(Order) 
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ตัวอย่างการสร้างเมนูประเภทต่าง ๆ  
1. การสร้างเมนูแบบ Link ไป Section 

  
 
จากตวัอยา่งดา้นล่างจะเห็นลิสตร์ายการหมวดหมู่ยอ่ย (Category) ของหมวดหมู่หลกั (Section) ที่เลือก 
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2. การสร้างเมนูแบบ Link ไป Category 
 จากตวัอยา่งดา้นลางน้ี จะเป็นการสร้างเมนู Link ไป Category การอบรมภายใน ซ่ึงจะแสดงรายการ 
Article ใหเ้ลือก 

 
 

2. การสร้างเมนูแบบ Link ไป Article 
จากตวัอยา่งดา้นล่าง เป็นการ Link เมนูไปที ่Aritcle สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติโดยตรง 
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แบบฝึกปฏิบัติ 
การออกแบบเมนู 

 
ค าสัง่ ใหน้กัเรียนออกแบบเมนู โดยดูจากตวัอยา่งดา้นล่างน้ี แลว้เขียนโครงสร้างเมนูของตนเองออกมา
ใส่กระดาษแลว้จึงปฏิบติัลงเวบ็ไซตข์องตนเอง 
 
ตวัอยา่งการออกแบบเมนู 
 
Main Menu (เมนูหลัก) ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยดงัน้ี 

 

1. เรียนจีน  (ลิงคไ์ป Section เรียนจีน)  
 

- ไวยกรณ์จีน  (ลิงคไ์ป Category ไวยกรณ์จีน) 
- ค าศพัท ์ (ลิงคไ์ป Category ค าศพัท)์ 
- บทสนทนา  (ลิงคไ์ป Category บทสนทนา) 
- ส านวนจีน  (ลิงคไ์ป Category ส านวนจีน) 
- เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัภาษาจีน  (ลิงคไ์ป Category เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัภาษาจีน) 

 

2. บันเทิงจีน   (ลิงค์ไป Section บันเทิงจีน) ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยดงัน้ี 
 

- ประวตัิดารานกัร้อง  (ลิงคไ์ป Category ประวตัิดารานกัร้อง) 
- ข่าวแวดวงบนัเทิง (ลิงคไ์ป Category ข่าวแวดวงบนัเทิง) 
- แนะน าซีรีย ์ (ลิงคไ์ป Category แนะน าซีรีย)์ 

 

3. เพลงจีน   (ลิงค์ไป Section เพลงจีน) 
4. พาเทีย่วจีน  (ลิงค์ไป Section พาเทีย่วจีน) 
5. ประเทศจีน  (ลิงค์ไป Section ประเทศจีน) 
6. จิปาถะ  (ลิงค์ไป Section  จิปาถะ) 
7. ร้านหนังสือ/CD (ลิงค์ไป Article ร้านหนังสือ/CD) 
 

 
Top Menu (เมนูด้านบน) 
- เก่ียวกบั enjoychinese (ลิงคไ์ป Article เก่ียวกบั enjoychinese) 
- ร้านหนงัสือ/CD  (ลิงคไ์ป Article ร้านหนงัสือ/CD) 
- สอนท าเวบ็ไซต ์(ลิงคไ์ป เวบ็ไซตภ์ายนอก enjoyday.net) 
- สินคา้ Amazon (ลิงคไ์ป เวบ็ไซตภ์ายนอก aStore Amazon) 
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การสร้างเมนูใน Joomla! เช่ือมไป Link ภายนอก 
เป็นการสร้าง Link เช่ือมโยงไปยงัที่อ่ืน ๆ นอกเวบ็ไซต ์เช่น เวบ็ เป็นตน้ โดย 

1. ที่เมนู “Menus” เลือก “Top Menu” จะเขา้มาหนา้ Menu Item Manager เลือกเมนูที่ตอ้งการสร้าง 
    แลว้ คลิกประเภทเป็น External Link 

   
2. กรอกรายละเอียดเมนู ในช่อง Link ใหใ้ส่ URL  
    ของเวบ็ภายนอกที่ตอ้งการเช่ือมไป แลว้กดปุ่ ม Save     
 
 
 
Extension คอือะไร  
 Extension คือ ส่วนขยายของโปรแกรม, การขยาย  extension ใน joomla เป็นโปรแกรมเสริมที่
เพิม่ความสามารถอ่ืน ๆ ใหใ้ชง้านไดม้ากขึ้น เช่น เวบ็บอร์ด ซ่ึง Extension ของ joomla มีดว้ยกนั 3 ตวั 
คือ components , module , plugin 
 

รู้จัก Extension 3 ตัวนี้เลยดีกว่า... 

  + Component 

Component เป็นซอฟแวร์อีกประเภทที่สร้างมาเป็นส่วนขยายเพื่อเพิ่มความสามารถของ 
joomla ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นจาก Content Web ธรรมดา ถา้เปรียบให้เขา้ใจง่าย Component คือ
อวยัวะของร่างกายของเรา แต่เป็นอวยัวะที่มีความสามารถพิเศษท าให้ร่างกายสามารถท างานไดอ้ยา่งไร้
ขดั จ ากดั เช่น. component virtuemart คือสามารถช็อปป้ิงออนไลน์ ท าให้เว็บของเราเป็นเวบ็ขายของ
ได ้เป็นตน้ 

Component (คอมโพเนน้ท)์  เปรียบเสมือนโปรแกรมเสริมใหก้บั Joomla  ซ่ึงเม่ือติดตั้งแลว้ จะมี
ทั้งเคร่ืองมือ เมนูต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมา Joomla เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรมหน่ึง , Component เป็น
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ถูกติดตั้งเพิ่มเขา้ไป ท าให้เหมือนว่า  joomla สามารถมีเคร่ืองมือสั่งการไดม้ากขึ้น 

http://krukikz.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-CMS-Joomla/Extension-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html#com
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เช่น ตอ้งการจดัหมวดหมู่การดาวน์โหลด ก็หา Component เก่ียวกับการดาวน์โหลดมาติดตั้ง เราก็จะ
สามารถใช ้ Component  น้ีจดัหมวดหมู่การดาวน์โหลดไฟล์ได ้ซ่ึงจะมีเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกมา
ให้พร้อมใชง้าน การท าแบบส ารวจ ใช้ Component Poll เพื่อป้อนขอ้ความเก่ียวกบัตวัเลือก และการ
โหวต การสร้างฟอร์มส าหรับผูใ้ชง้าน Component  ที่มีเคร่ืองมือในการสร้าง Textbox ได ้สร้าง Listbox 
ได ้หรือ สร้างปุ่ ม Submit ได ้มาจดัสร้างเป็นฟอร์มที่ตอ้งการ 
 

  + Module 

Module คือส่วนประกอบย่อย หรือ window เล็กๆ ที่แสดงหน้าเวบ็ ดา้นบน ด้านล่าง ดา้นซ้าย 
ดา้นขวา แลว้แต่เราจะออกแบบ และก าหนดต าแหน่งของมนัใน template และเป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วย
ในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลภายในมาน าเสนอผ่าน หน้า เวบ็ แต่ก็มีบางโปรแกรมที่ถึงเอาขอ้มูลจาก
ภายนอกมาใส่ไวใ้นเวบ็ของเราได้เช่นกัน การท างานของ Module น่ีเองที่ท  าให้เว็บไซตท์ี่สร้างจาก 
Joomla CMS มีการน าเสนอขอ้มูลที่มีความสวยงาม และหลากหลาย เช่น โมดูลการน าเสนอขอ้มูลดชันี
ซ้ือขาย-หลกัสทรัพย ์โมดูลแสดงรายการบทความใหม่ โมดูลแสดงสถิติผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

Module (โมดูล) คือส่วนเสริมการแสดงผลอยูท่ี่ดา้นหน้า Website ถา้หากดู Template แลว้ จะ
พบว่า แต่ละจุดของ Template จะมีต าแหน่งของโมดูลเป็นส่วน ๆ เช่น top , left , right , user1 , user2 , 
bottom ฯลฯ 

 

วิธีดูต าแหน่งของ Module ::  http://localhost/ช่ือเวบ็/index.php?tp=1 
ต าแหน่งเหล่าน้ีเรียกว่า Position แต่ละ Template มีต  าแหน่งของโมดูลที่ต่างกนัไป ค  าว่า left 

หรือ right ไม่จ าเป็นตอ้งอยูท่ี่ขา้งซ้าย หรือ ขวา เสมอไป มนัอาจจะไปอยูท่ี่ดา้นบน หรือ ดา้นล่างก็ได ้
เพยีงแต่ช่ือที่ปรากฏ เป็นเพยีงช่ือเรียกต าแหน่งของโมดูลนั้น ๆ 

โมดูล มีความสามารถในการยา้ยต าแหน่งการแสดงผล ไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของ Template ได ้ตาม
ต าแหน่งเท่าที่ Template นั้น ๆ จะมีใหใ้ช ้อะไรที่ Website เราไม่มี แต่อยากให้มี และแสดงผลอยูใ่ห้เห็น 

http://krukikz.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-CMS-Joomla/Extension-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html#module
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นัน่คือโมดูล เช่น อยากจะมีส่วนส าหรับให้ผูใ้ช ้login เขา้ระบบ จะตอ้งท าการเพิ่มโมดูลในระบบขึ้นมา 
แลว้น าไปวางต าแหน่ง left , โมดูล login น้ี ก็จะไปปรากฏที่ดา้นซา้ยของ Website เป็นตน้ 

โมดูล สามารถปรับตั้งค่าของตนเองไดร้ะดบัหน่ึง เพือ่ความแตกต่างในการแสดงผล แต่บางคร้ัง 
Component ก็ตอ้งใชง้านควบคู่กบัโมดูล เพราะตวั Component  ไม่สามารถแสดงผลโดยตรงได ้จึงคอย
เป็นตวัจดัการส่ิงต่าง ๆ ผ่านทางเคร่ืองมือที่เพรียบพร้อม  อาศยัโมดูลท าหน้าที่น าส่ิงที่ Component  นั้น
เตรียมไว ้ไปแสดงผลอีกที 
 

ความแตกต่างระหว่างคอมโพเน้นท์ กับโมดูล ที่มกัเห็นไดช้ดัคือ หากตอ้งการเพิ่มความสามารถให้กบั 
Joomla ในรูปแบบที่ตอ้งมีการบนัทึกลงฐานขอ้มูลดว้ยแลว้ โมดูลเองมกัจะไม่สามารถท าได ้เพราะมนัไม่
มีเคร่ืองมือจดัการต่าง ๆ มนัไม่ใช่โปรแกรมเสริมเหมือน Component โมดูลเป็นเพียงแค่การแสดงผล แต่
ตวัที่จะจดัการและควบคุมการแสดงผล ก็คือโปรแกรมเสริม ซ่ึงอาจเป็น Component หรือ ตวั Joomla เอง
ก็ได ้, และจะเห็นไดว้า่ เม่ือใดก็ตามที่มีการบนัทึกส่ิงใหม่ ๆ ลงฐานขอ้มูลแลว้ เท่ากบัวา่ ฐานขอ้มูลนั้น มี
ตารางใหม่เกิดขึ้นมา ซ่ึง Component  เองได้ช่ืออยู่แล้วว่าเป็นโปรแกรมย่อย โปรแกรมเสริม ก็ย่อมมี
เคร่ืองมือจดัการกบัส่ิงเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการสร้างแบบฟอร์มใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูล เราก็จะไป
หาโปรแกรมสร้างฟอร์ม (Component) มาติดตั้งให้ Joomla แลว้ก็จดัการสร้างช่องใส่ขอ้มูล ความกวา้ง
เท่าไหร่ , สามารถพมิพอ์ะไรลงไปไดบ้า้ง , ทั้งหมดก่ีช่อง แลว้ก็บนัทึกส่ิงที่ไดท้  าไว ้

 

 
 

  + Plugin 

 

Plugin คือส่วนเสริม เพื่อเพิ่มความสามารถของจูมล่า และ Component ต่างๆที่มีอยูห่รือติดตั้งใหม่ 
เป็นส่วนแกไ้ขเพิม่เติมใหก้บัโปรแกรมหลกัเพือ่เพิม่ความสามารถให้กบัความสามารถเดิมที่มีอยูแ่ลว้ให้
ท  างานไดดี้ยิง่ขึ้น 

 Plugin อาจจะเขา้ใจยากสักหน่อย เพราะมนัก็คือส่วนที่แสดงผลใน Website เช่นเดียวกนั ซ่ึงอาจจะ
สบัสนกบัการแสดงผลแบบโมดูล แต่ความแตกต่างกนัมนัอยูท่ี่ Plugin  นั้น ไม่มี Position หรือต าแหน่ง
ในการแสดงผล เราไม่สามารถก าหนดไดว้่า จะให้อยูบ่น ล่าง ซ้าย หรือขวา , จะให้อยู ่Position ที่ช่ือว่า 
left , right หรือ user1 แต่ Plugin จะเป็นผลในการแสดงแบบแฝงตวั ในส่ิงที่มีการแสดงผลอยูแ่ลว้ 
เช่น การคน้หา อยากไดช่้องคน้หา (Search) ใหผู้ใ้ชง้านพมิพค์  าคน้ที่ตอ้งการ แลว้กดปุ่ มคน้หาได ้, จุด

น้ีที่เราตอ้งน ามาแสดงก็คือ โมดูล แต่จะคน้หาอะไรไดบ้า้ง ? คน้หาจากเน้ือหาได้ไหม , คน้หาจาก 
Section หรือ Category ไดไ้หม , คน้หาจาก Tag ไดไ้หม , คน้หาจากส่วนหน่ึงส่วนใดของเน้ือหา ไดไ้หม 
Plugin  จะเป็นตวัเสริมใหส่ิ้งที่แสดงผลอยู ่มีความสามารถเพิม่มากขึ้น จะช่วยให้คน้หาจากส่ิงที่ตอ้งการ

http://krukikz.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-CMS-Joomla/Extension-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html#plugin
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ได ้ถา้หากมีโมดูล Search อยู ่แต่ ปิด Plugin  เก่ียวกบัการ Search ไป โมดูลก็ท  าอะไรไม่ได ้ ไดแ้ต่เพียง
แสดงช่อง Search กบัปุ่ มเท่านั้น แต่ไม่สามารถคน้อะไรไดเ้ลย 
กรณีเดียวกนั ถา้อยากจะให้ผูใ้ชง้าน สามารถ Login เขา้ระบบได ้เราก็ตอ้งหาโมดูล Login มาไวใ้น

ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง เพื่อแสดงผลให้ผูใ้ชส้ามารถพิมพ ์Username และรหัสผ่านได ้แต่ Plugin ที่
เก่ียวขอ้กบัการ Login  จะเป็นตวัช่วยตรวจสอบว่า ส่ิงที่ผูใ้ชพ้ิมพม์านั้น สามารถน าไปใชย้นืยนัเพื่อท า
กระบวนการ Login  ไดห้รือไม่ 

 

ศูนย์ รวม Plug in 
http://extensions.joomla.org          

 
 

ตัวอย่าง การติดตั้ง Plug in , Module และ Component  
การติดต้ัง (ตวัอยา่งการใช ้MavikThumnailsช่วยจดัการขนาดรูปภาพ) 

1. คลิกที่เมนู Extensions-> Install/Uninstall เพือ่ติดตั้งโปรแกรม 
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2. คน้หาขอ้มูลที่จะติดตั้ง 

 
- Upload Pakage file ใหดู้ไฟลต์น้ฉบบัวา่เป็นไฟลป์ระเภทไหน 
- ถา้เป็น Install from Directory จากไฟลท์ี่แตกไวแ้ลว้ที่ Server 
- Install From URL จากเวบ็ไซต ์

จากภาพดา้นล่างเป็นการเลือก Upliad Package File 

 
 
3. กดปุ่ ม Upload file to Install จะปรากฏหนา้จอที่ติดตั้งสมบูรณ์ดงัน้ี 
 

 
 
 
4. เปิดใชง้านโดย ไปที่  Extensions->Plugin Manager 
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คลิกเลือก Plugin ที่ตอ้งการเปิด 
 

 
เลือก Enable เพือ่ใชเ้ปิดใชง้าน 
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5. สร้าง article content .ใหม่เพือ่ทดสอบ 

 
6. ย่อรูปโปรแกรมจะย่อรูปให้ 1 รูป โดยเม่ือแสดงผลจะยงัไม่โหลดรูปใหญ่ขึ้นมา โหลด

เฉพาะรูปเล็กให ้ซ่ึงโดยปกติถา้ไม่มี Plugin จะไม่มียอ่รูปและรูปขยาย ในที่น้ีเม่ือน าเมา้ส์ไป
คลิกที่รูปเล็กจะโปรแกรมจะดึงรูปใหญ่มาแสดงให ้ดงัน้ี 
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การใส่ไฟล์วิดีโอ youtobe 
1. ให้เขา้ไปท่ีเวบ็ http://joomlaworks.gr แลว้โหลด Allvedio 

 
 

2. ในที่น้ีจะติดตั้งแบบ Install from URL โดยคดัลอก URL เวบ็ไปสัง่ในโปรแกรม Joomla 
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3. คลิกที่เมนู Extensions->Install/Uninstall แลว้ใส่ URL ที่คดัลอกมาในช่อง Install from URL 

 
 

4. ไปที่ Extensions->Plugin Manager เพือ่เปิดใชง้าน Plugin 

 โดยคลิก Enabled : Yes 
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5. คลิกดูวธีิการใชง้าน จะมีโคด้ที่ใชร่้วมกนักบัไฟลป์ระเภทต่าง ๆ มาให ้เวลาใชใ้หค้ดัลอกโคด้ไป 
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ตัวอย่างการใส่Youtube 
หา URL video มาใส่ในค าสัง่ 

 
{youtube}DV81bAghxBU{/youtube} ไวใ้น article Content 
โดยสร้าง Content ลองรับไว ้

 
 

**** อะไรไม่ใช้ไม่ควรเอาค้างไว้บนเว็บ ถ้าไม่จ าเป็นให้ถอนออก เลอืกใช้ให้น้อยที่สุด*** 
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ผลลพัธท์ี่ได ้จะมีหนา้ Youtube ที ่Link ไปยงั URL ของเวบ็ภายนอก ดงัน้ี  

 
 
Component Contact 

1. คลิกที่เมนู Component->Contacs->Categories  สร้าง category รองรับก่อน อยา่งนอ้ย 1 Category 

 
 2.ใส่รายละเอียดของแต่ละรายการ โดยคลิกที่เมนู Component->Contacts->Contacts 

 
 
 
 
 



                                การท าโครงงาน E-learning ด้วย Joomla                             by … ครูป ู    
 

85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. สร้างเมนู เพือ่แสดงผล Content ของ Contacts แต่ละรายการ 
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3. พมิพร์ายละเอียดเมนู 

 
เมนูที่ได ้

 
 
  ตวัอยา่งเม่ือคลิก Link 
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Component News Feeds อ่านเน้ือหาจากตน้ทาง ป้องกนัลิขสิทธ์ิขอ้มูล แทนการคดัลอกเน้ือหามา
ไวใ้นเวบ็ ไดแ้ก่ข่าวที่ไม่ใช่บทความ ถา้เป็นเน้ือหาในข่าวที่วเิคราะห์ไวเ้ป็น Contents ตอ้งขออนุญาต
ก่อน 

1. คดัลอก URL เวบ็ข่าวไป 

 
 

2. สร้าง Category ข่าวก่อน 

 
 

3. สร้างเน้ือหา ข่าว 

 
ใส่ Link URL ข่าวที่คดัลอกมา 
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4. สร้างเมนู News Feed รองรับข่าวที่สร้างไวจ้าก Link 

 
แสดงทุก Category 
แสดง Category เด่ียว 
แสดง ข่าวเลย 
 
 
 
สามารถปิดรูปภาพ หวัข่าวใหม่เองได ้
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การใช้โมดูลร่วมกับ Component การท า Polls 
1. คลิกที่เมนู Components->Polls  

 
ก าหนดหวัขอ้ และตวัเลือก 

 
2. Polls จะท างานร่วมกบัโมดูล ใหค้ลิกที่เมนู Extensions->Module Manager 

 
เลือกโมดูล Polls 



                                การท าโครงงาน E-learning ด้วย Joomla                             by … ครูป ู    
 

90 
 

 
3. เลือกต าแหน่งที่ใหแ้สดง Polls 

 
เลือกค าถามที่จะแสดง 
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Template คือ ไฟลท์ี่ใชป้ระกอบกบัหนา้เวบ็ไซตห์ลาย ๆหนา้ หรือเทียบไดก้บัหนา้กากของเวบ็ไซต ์
เป็นส่วนส าคญัส าหรับหนา้ตาของเวบ็ไซต ์ช่วยใหง่้ายต่อการปรับแต่ง เพิม่ แกไ้ข  
ขั้นตอนการแก้ไข Template 

1. คลิกที่เมนู Extensions->Template Maneger 

  แลว้เลือก Template ที่ตอ้งการแกไ้ข  
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2.   การแกไ้ขโคด้ ที่ Edit HTML ใหค้ลิกที่ปุ่ ม 

 
 
การจัดการเกี่ยวกับ Template 
การดู LayoutTemplate  ใหค้ลิกที่ช่ือ Template แลว้คลิกที่ปุ่ ม  Preview 
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การ Download Template 
- www.colorpack.net 
- www.joomlashack.com 
- www.joomlatemplatesdownload.com 
- www.joomla24.com 

ตวัอยา่ง www.colorpack.net  เป็น Template ขั้น advance ขึ้นมาอีก มีทั้งฟรี และขาย 

 
ไฟลท์ี่โหลดมา โครงสร้าง Template จะถูกเก็บไวใ้นโฟลเ์ดอร์ Template 

 
การไขรูปภาพ ใหบ้นัทึกช่ือเดิม เก็บไวท้ี่เดิม 
ถา้จะแกไ้ขนามสกลุ ตอ้งหาใหเ้จอวา่อยูใ่น Html หรือ phpหรือ CSS 

http://www.colorpack.net/
http://www.joomlashack.com/
http://www.joomlatemplatesdownload.com/
http://www.joomla24.com/
http://www.colorpack.net/

